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KALLELSE

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Magnolia kallas härmed till

ordinarie föreningsstämma den 24 juni 2020 kl. 19.00

Lokal: Nya matsalen, Pilängsskolan

Efter stämman kommer vi att ha en enkel bit mat.

Denna talong avskiljes och lämnas i vaktmästarens brevlåda,

källarnedgången, Vinstorpsvägen 32, senast torsdagen 17 juni 2020.

Ja tack jag/vi vill stanna på en enkel bit mat.

Antal personer:

Lägenhets nr (1-183)





HSB Brf Magnolia i Lomma

KALLELSE

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Magnolia i Lomma

kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen 24 juni 2020 kl 19:00

Lokal: Nya matsalen Pilängskolan

DAGORDNING

' Öppnande av stämman

' Val av ordförande för stämman

' Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

' Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

' Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

' Fastställande av dagordningen

' Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av

rösträknare

' Fråga om kallelse behörigen skett

' Styrelsens årsredovisning

' Revisorernas berättelse

' Beslut om fastställande av resultat—och balansräkning

' Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda

balansräkningen
' Besut om ansvarsfrihet för styrelsen

' Fråga om arvode tiII styrelse och revisorer, samt eventuella övriga arvoden

' Val av styrelseledamöter och suppleanter samt rapport om utsedd HSB

ledamot i styrelsen

' Val av revisor och eventuell suppleant

' Val av valberedning

' Val av fullmäktige jämte suppleant tiII HSB Malmö

' Beslut om gemensam el

' Inkomna motioner

' Avslutning



HSB Brf Magnolia i Lomma

Org.nr 746000-4612

HSB Brf Magnolia i Lomma

Org nr 746000-4612
Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2019-01-01 2019-12-31

föreningens 5 8 :e verksamhetsår.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta
bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan
tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Bostadsrättsföreningens hus byggdes år 1962-66 på fastigheten Vinstorp: 27.6, 27.7, 27.8 som

föreningen innehar med äganderätt. Fastighetens adress är Vinstorpsvägen 24-58 och Pilgatan
1 -7 i Lomma.

Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999: 1229).
Föreningen har sitt säte i Lomma.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. I föreningens fastighetsförsäkring ingår
bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter.

Årsredovisningen är upprättad i SEK

Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande:

R 0 k Antal

1 16

2 48

3 107

4 12

Totalt: 1 83

Lokaler, hyresrätt 4

Parkeringsplatser 140

Total lägenhetsyta 13 039,5 kvm

Total lokalyta 484 kvm.

Lägenhetemas medelyta 71,25 kvm.
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HSB Brf Magnolia i Lomma

Org.nr 746000-4612

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls den 25/4 2019

Närvarande var 58 röstberättigade medlemmar.

Styrelsen under verksamhetsåret
Ordförande Mona-Lis Peters

Vice ordförande Andreas Hjalmarsson

Sekreterare Markus Rignell

Ledamot Niclas Svedberg

Utsedd av HSB Kjell-Åke Svensson
Suppleant Eva Clarin

Suppleant Björn Leijon

I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Andreas Hjalmarsson

och Niclas Svedman samt suppleantema Björn Leijon och Eva Clarin. Styrelsen har under året

hållit 9 sammanträden.

Firmatecknare två i förening

Mona-Lis Peters och Andreas Hjalmarsson

Revisorer

Lennart Böiers och Mats Frånberg samt revisor från BoRevision AB, utsedd av HSB

Riksförbund.

Valberedning
Ann-Louise Svensson

Representanter i HSB Malmö fullmäktige
Mona-Lis Peters.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Underhåll

Under året har föreningen inte genomfört några större underhållsåtgärder men har fortsatt

upphandling av relining av de två resterande byggnaderna på Vinstorpsvägen.
Planeras att genomföras 2020.

Stadgeenlig fastighetsbesiktning har utförts löpande under året.

Styrelsen uppdaterar årligen underhållsplanen. De närmsta åren planerar styrelsen för följande
större åtgärder: elcentraler, OVK och kontroll av vattenrör i byggnaderna.

, Wéäö
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HSB Brf Magnolia i Lomma

Org.nr 746000-4612

Planerade åtgärder ska finansieras med höjning av månadsavgiften med 2% år 2021, 2022 och

2023.

Ekonomi

Årsavgiftema uppgick under året till i genomsnitt 540 kr/m2 bostadslägenhetsyta. Den för år
2020/2021 upprättade budgeten visade ett höjningsbehov med 2 % och styrelsen beslöt att höja

årsavgifterna fr 0 m 2021-01-01 .

Kommentarer till Årets resultat

Resultatet är helt i linje med vår budget och UH-Plan för 2019.

Medlemsinformation

Under året har 8 lägenhetsöverlåtelser skett. Vid årets utgång hade föreningen 214 medlemmar

(214 föregående år). Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i
föreningen är att mer än en medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Malmö innehar även ett
medlemskap i föreningen. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett
antalet innehavare.

Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 7 327 7 512 7 395 7 310 7 502

Rörelsens kostnader -6 155 -5 864 —5 365 -5 714 -6 988

Finansiella poster, netto 87 76 46 38 64

Årets resultat 1 260 1 724 2 075 1 634 578

Likvida medel & fin placeringar 16 228 14 438 11 860 10 213 9 498

Skulder till kreditinstitut 0 O 0 0

Fond för yttre underhåll 13 334 13 671 13111 11 628 10 759

Balansomslutning 29 403 28 307 26 349 24 363 23 340

Fastighetemas taxeringsvärde 135 590 121 444 121444 121 444 92 400

Soliditet % 95 94 94 93 90

Räntekostnad kr/kvm 0 0 0 0

Låneskuld kr/kvm 0 0 0 0

Avgift kr/kvm 540 540 540 530 527

Förändring av eget kapital
lnbetalda Underhålls Balanserat Årets Totalt

insatser fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 1266 355 13 671 189 9876 815 1 724 123 26 538 482

Avsättning år 2019 yttre
fond 243 000 -243 000 0

Ianspråktagande av yttre
fond -579 803 579 803 O

Disposition av föregående
års resultat: 1 724 123 -1 724 123 0

Årets resultat 1 259 527 1 259 527

Belopp vid årets utgång 1 266 355 13 334 386 11 937 741 1 259 527 27 798 009

%*
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HSB Brf Magnolia i Lomma

Org.nr 746000-4612

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående Vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 11 937 741

årets vinst 1 259 527

13 197 268

disponeras så att
i ny räkning överföres 13 197 268

13 197 268

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
samt kassaflödesanalys med noter.

%ml[63
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HSB Brf Magnolia i Lomma 8 (14)

Org.nr 746000-4612

Kassaflödesanalys Not 2019-01-01 2018-01-01

-2019-12-31 -2018-12—31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 259 527 1 724 123

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 642 614 642 614

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändring av rörelsekapital 1 902 141 2 366 737

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar 50 775 -21 572

Förändring av kortfristiga skulder —163 019 232 940

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 789 897 2 578 105

Årets kassaflöde 1 789 897 2 578 105

Likvida medel vid årets början 14 438 101 11 859 996

Likvida medel vid årets slut 16 227 998 14 438 101

%
m=
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HSB Brf Magnolia i Lomma

Org.nr 746000-4612

Resultaträkning Not 2019—01-01 2018-01-01

-2019-12-31 -2018-12-31

Rörelsens intäkter

Omsättning 7 281 262 7 277 357

Ovriga intäkter 45 579 234 623

7 326 841 7 511 980

Rörelsens kostnader

Reparationer -208 177 -195 253

Planerat underhåll U] -579 802 -315 060

Fastighetsavgift/skatt -260 175 -253 110

Driftskostnader -2 958 745 -3 021 388

Övriga kostnader —439 525 —483 693

Personalkostnader OOXION -1 065 646 —952 767

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -642 614 -642 614

-6 154 684 -5 863 885

Rörelseresultat 1 172 157 1 648 095

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 87 369 76 102

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -74

87 369 76 028

Årets resultat 1 259 527 1 724 123

%
(©
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HSB Brf Magnolia i Lomma

Org.nr 746000-4612

Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 11 987 429 12 321 700

Markinstallationer 10 200 806 401 611

Inventarier 11 752 761 860 299

12 940 996 13 583 610

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar 1 2 700 700

700 700

Summa anläggningstillgångar 12 941 696 13 584 310

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Avgifts— och hyresfordringar 190 7 929

låvräkningskonto HSB Malmö 6 427 998 1 638 101

Ovriga fordringar 13 12 640 52 649

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 220 514 223 541

6 661 342 1 922 220

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar 15 9 800 000 12 800 000

9 800 000 12 800 000

Summa omsättningstillgångar 16 461 342 14 722 220

SUMMA TILLGÅNGAR 29 403 038 28 306 530

%
U?
LU)

7



HSB Brf Magnolia i Lomma

Org.nr 746000-4612

Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Medlemsinsatser 1 266 355 1 266 355

Fond för yttre underhåll 16 13 334 387 13 671 189

14 600 742 14 937 544

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 11 937 741 9 876 816

Årets resultat 1 259 527 1 724 123

13 197 268 11 600 939

Summa eget kapital 27 798 010 26 538 483

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 305 114 495 825

Aktuella skatteskulder 20 137 10 050

Övriga skulder 17 361 446 351 081

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 918 331 911 091

Summa kortfristiga skulder 1 605 028 1 768 047

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 403 038 28 306 530

%
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HSB Brf Magnolia i Lomma

Org.nr 746000-4612

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningspn'nciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Valuta

All redovisning sker i svensk valuta SEK

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fond för yttre underhåll

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdispositioner enligt
föreningens underhållsplan. En tolkning av föreningens stadgar är det styrelsen som är behörigt organ för
beslut om reservering till yttre fond enligt föreningens underhållsplan. Detta innebär att årets omföring

mellan fritt och bundet eget kapital innehåller reservering till och ianspråktagande av yttre fond enligt

styrelsens beslut gällande 2019.

Anläggningstillgångar
Återstående redovisningsmässig nyttjandeperiod för föreningens byggnad bedöms vara 63 år.
Avskrivning sker linjärt över förväntade nyttj andeperioder. För byggnad sker en viktad avskrivning,
baserad på komponenternas respektive värde. Årets avskrivning på de olika komponenterna uppgår

genomsnittligt till 1,08 %

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas inflyta.

Inventarier

Avskrivning sker planenligt med 20 % per år beräknat på inventariernas anskaffningsvärde.

Övrigt
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inte annat anges.

(få WL?)
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HSB Brf Magnolia i Lomma

Org.nr 746000-4612

Not 2 Nettoomsättning

2019 2018

Ärsavgiiter bostäder 7 047 672 7 047 672

Hyresintäkter 233 710 229 685

7 281 382 7 277 357

Not 3 Övriga intäkter

2019 2018

Övriga intäkter 45 459 234 623

45 459 234 623

Not 4 Reparationer

2019 2018

Löpande underhåll 26 571 4 571

Material i löpande underhåll 62 084 40 064

Löpande underhåll av gemensamma utrymmen 20 216 17 422

Löpande underhåll tvättutrustning 41 041 18 610

Löpande underhåll av installationer 18 880 36 272

Löpande underhåll Va/sanitet 8 611 4 475

Löpande underhåll värme 2 175 1 873

Löpande underhåll ventilation 2 292 0

Löpande underhåll tele/TV/passagesystem 10 868 0

Löpande underhåll av huskropp utvändigt 0 12 503

Löpande underhåll av markytor 15 439 59 463

208 177 195 253

Not 5 Planerat underhåll

2019 2018

Periodiskt underhåll 4138 0

Periodiskt underhåll installationer 163 025 0

Periodiskt underhåll tvättutrustning 312 886 0

Periodiskt underhåll gemensamma utrymmen 99 753 217 297

Periodiskt underhåll ventilation 0 97 762

579 802 315 059

%&
[ZA
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HSB Brf Magnolia i Lomma

Org.nr 746000-4612

Not 6 Driftskostnader

2019 2018

Fastighetsskötsel och lokalvård 484 939 475 434

El 242 067 208 922

Uppvärmning 1 146 086 1 284 029

Vatten 689 351 658 166

Sophämtning 155 140 162 265

Övriga avgifter 241 162 232 572

2 958 745 3 021 388

Not 7 Övriga kostnader

2019 2018

Förvaltningsarvoden 266 611 274 872

Revisionsarvoden 15 438 14 988

Ovriga kostnader 157 476 193 833

439 525 483 693

Not 8 Anställda och personalkostnader

2019 2018

Medelantalet anställda

Kvinnor

Män NN

Löner och andra ersättningar

Styrelsearvode 127 400 116 898

Ersättningar till övriga förtroendevalda 38 180 32 835

Löner och ersättningar 497 564 460 774

Uttagsskatt 162 902 152 410

826 046 762 917

Sociala kostnader

Sociala kostnader 235 537 189 848

Ovriga gemensamma kostnader 4 063 0

239 600 189 848

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och

pensionskostnader 1 065 646 952 765

4612
VW
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HSB Brf Magnolia i Lomma

Org.nr 746000-4612

Not 9 Byggnader och mark

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 30 883 737 30 883 737

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 883 737 30 883 737

Ingående avskrivningar -18 982 979 -18 648 708

Årets avskrivningar -334 271 -334 271

Utgående ackumulerade avskrivningar -19 317 250 -18 982 979

Mark 420 942 420 942

Utgående värde mark 420 942 420 942

Bokfört värde byggnader och mark 11 987 429 12 321 700

Taxeringsvärden byggnader 96 990 000 88 844 000

Taxeringsvärden mark 38 600 000 32 600 000

135 590 000 121 444 000

Not 10 Markinstallationer

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 008 051 2 008 051

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 008 051 2 008 051

Ingående avskrivningar -1 606 440 -1 405 635

Årets avskrivningar -200 805 -200 805

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 807 245 -1 606 440

Utgående redovisat värde 200 806 401 611

Not 11 Inventarier

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 376 991 1 376 991

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 376 991 1 376 991

Ingående avskrivningar -516 692 -409 154

Årets avskrivningar -107 53 8 -107 538

Utgående ackumulerade avskrivningar -624 230 -516 692

Utgående redovisat värde 752 761 860 299

%:
X
&
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HSB Brf Magnolia i Lomma

Org.nr 746000—4612

Not 12 Andelar

Bokfört
Namn värde
HSB Malmö 500 500
Fonus 200 200

700 700

Not 13 Övriga fordringar

2019-12-31 2018-12-31

Skattekonto 12 640 52 649

12 640 52 649

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2019-12-31 2018-12-31

Upplupna ränteintäkter 16 281 17 255

Bömtbetald fastighetsförsäkring 184 807 171 118

Ovriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 795 35168

220 883 223 541

Not 15 Kortfristiga placeringar

2019-12-31 2018-12-31

Fast ränteplacering HSB Malmö 9 800 000 12 800 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 800 000 12 800 000

Utgående redovisat värde 9 800 000 12 800 000

Not 16 Fond för yttre underhåll

2019-12—31 2018-12-31

Belopp vid årets ingång 13 671 189 13 111 249

Avsättning 243 000 875 000

Ianspråktagande -579 802 -315 060

13 334 387 13 671 189

Not 17 Övriga korftfristiga skulder

2019-12-31 2018-12-31

Personalens källskatt 26 963 28 057

Lagstadgade arbetsgivareavgifcer 24 842 22 978

Uttagsskatt 162 902 152 410
Inre fond 146 739 147 636

361 446 351 081

%
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HSB BrfMagnolia i Lomma

Org.nr 746000—4612

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda hyror och avgifter
565 759

Upplupen vännekostnad 565 287
172 837

Upplupen elkostnad 172 000
17 550

Ovriga upplupna kostnader 20 100
162 185 153 704

918 331 911 091
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i HSB Brf Magnolia i Lomma, org.nr. 746000-4612

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden Grund för uttalanden

Jag har utfört en reVision av årsredovisningen för HSB Brf Magnolia i Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
Lomma för räkenskapsåret 2019. (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa

standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats | enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god reVisorssed i
rättwsande bild av föreningens Hnansiella ställning per den 31 Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa
december 2019 och av dess "nansiella resultat och kassaflöde för året krav.

enligt ärsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med Jag anser att de revisionsbeVis jag har inhamtat är tillräckliga och
ärsredovisningens övriga delar.

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultatrakningen
och balansräkningen.

Styrelsens ansvar Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den
och att den ger en rättvisande bild enligt ärsredovisningslagen. upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan paverka
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
nödvändig föratt upprätta en årsredovisning som inte innehåller nagra fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten
misstag. eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad

av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god reVisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som delav en revision enligt ISA använderjag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

Dessutom:

identifierar och bedömer Jag riskerna för väsentliga felaktigheter i . drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
.

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i demisstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbeVis som är
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller

tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måstejag i
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna

agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,

felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om

årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de reVIsionsbevis
. skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna

som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma

kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till inte längre kan fortsätta verksamheten.
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen. . utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
. utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinCIper som

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna ochanvänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

redovisningen och tillhörande upplysningar.

Jag måste informera styrelsen om bland annat reViSionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under reviSIonen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

iw
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Rapport om andra krav enligt, lagar, andra författningar samt stadgar

Uttalanden Grund för uttalanden

Utöver min revision aY årsredovisningen har Jag även U"?” en revision Jag har utfört reVisionen enligt god revisionssed | Sverige. Mitt ansvar
ay styrelsens förvaltning for HSB Brf Magnella ' Lomma for enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
TåkGOSKBPSGFPi 2019 samt av forSI399t tl" disposmoner betraffande.. oberoende i förhållande till föreningen enligt god reVisorssed i Sverige

foreningens VlnSt eller fOTIUSt- och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

JFG WWW? att föreningsstämman behandlar resultatet enligt Jag anser att de revisionsbeVis jag har inhämtat är tillräckliga och
forslaget | forvaltnmgsberattelsen och beVIljal' styrelsens ledamöter ändamålsenliga som grund fbr mina uttalanden,
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Styrelsens ansvar . .. . .. .
Styrelsen ansvarar för foreningens organisation och förvaltningen av

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
betraffande föreningens V'”St eller förlust. V'd forslag t'" utdelning fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är föreningens organisation är utformad så att bokfönngen,
försvarlig med hänsyn t'," de krav som föreningens verksamhetsait, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i
omfattning och risker staller pa storleken av föreningens egna kapital, övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
konsolideringsbehov, likviditet och ställning I övrigt.

Revisorns ansvar

Mitt mal beträffande reVIsionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbeVis för att med en rimlig

grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i nagot väsentligt avseende:
- på något annat satt handlat i strid med bostadsrättslagen,

. företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till nagon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,

årsredovisningslagen eller stadgarna.föreningen, eller

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och darmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig

grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en reVision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens
vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvanderjag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning

under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på

revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsätgärder som utförs baseras på min professmnella bedömning med utgångspunkt i

risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för

verksamheten och där avsteg och övertradelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut.

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens Vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Övriga upplysningar
Mina medreVisorer har avlämnat en egen revisionsberättelse som awiker från standardutformningen.

Lommaden [(p/Lf 2020

Per-Erik Gillberg

BoRevision I Sverige AB

Av HSB Riksförbund utsedd revisor
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Revisionsberättelse lämnad av föreningens förtroendevalda revisorer

Till årsmötet i Brf. Magnolia i Lomma. Organisationsnummer 746000-4612

Revisorn har till uppdrag att granska föreningen. Granskningen avser ekonomisk kontroll

(siffergranskning) och förvaltningskontroll (att styrelsen sköter sitt uppdrag). I förvaltningskontrollen

ingår att revisorn även granskar förvaltningen utifrån protokoll, inkommande handlingar,

beslutshandlingar och underlag m.m. Därtill den tekniska förvaltningen så att byggnader och mark
sköts på ett tillfredsställande sätt. Revisionen resulterar i en revisionsberättelse som är en rapport

över vad som har förekommit i föreningen.

Denna omfattar;

0 Rapport om årsredovisning
. Rapport om andra krav

Rapport om årsredovisning

Vi har granskat årsredovisningen för Brf. Magnolia

Styrelsens ansvar för årsredovisningen:

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild

enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att

upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på

oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar:

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen

enligt god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet
och att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan

information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att

bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller på fel.

Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för

hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma

granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att

göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll.

En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som

har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av

den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Uttalanden:

Vi uppfattar att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och iväsentliga

avseenden ger en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019. m:

AQ
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Vi kan notera att det föreligger brister i protokollföringen, såsom sidpaginering, angivande av datum

på protokoll och tydliga noteringar om beslut, men inget som kan peka på ekonomisk skada. Detta
kan inte beaktas som ett mindre fel, då det är nödvändigt med tydlighet i dessa handlingar och att

risken för utbyte av handlingar inte får förekomma.

Vi som revisorer kan inte se en tydlig plan för framtida underhållsbehov och andra för föreningen

nödvändiga handlingar som på ett tydligt sätt stödjer budgetarbete och liknande åtgärder. Det är av

nödvändighet för föreningens planering att även långsiktigt veta vilka beslut som skall tas rörande
underhåll och liknande åtgärder. Vi ser en brist på information. Detta med åtanke på utbyte av

styrelsemedlemmar mm.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat— och balansräkningen. Men vi lämnar dessa

anmärkningar vad gäller förvaltningsberättelsen.

Rapport om andra krav

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Brf. Magnolia i

Lomma för räkenskapsåret 2019—01-01 - 2019-12—31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har

utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen

granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon

styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda

ersättningsskyldighet.

Uttalanden

Vi revisorer anser oss inte utifrån den löpande förvaltningskontrollen ha fått tillräcklig tillgång till

handlingar utan överlämnar därför frågan kring ansvarsfrihet till föreningsstämman.

En revisionspromemoria har lämnats till styrelsen.

Malmö 2020—05-24

Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor

(

%]
Å/ 1

,]

* ÅÄÖ/225515&

'Lennart öie
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MOTION nr 1: Om parkeringsplatser

Jag flyttade in i BRF Magnolia ijuni 2013.

Ställde mig genast i kö för parkeringsplats. Trots att det fanns oanvända parkeringsplatser

tog det ca ett år, och påtryckningar på dåvarande orförande för att jag skulle få en p-plats.

Fick nästan i andra änden av parkeringen, och bad genast att få veta så snart en ny, närmre

p-plats blev ledig.

Folk flyttade ut, platser blev lediga som intresserade mig, folk flyttade in och fick dessa

platser. Flera hyresgäster i BRF Magnolia har dessutom två P—plaster på ett hushåll, trots att

de inte innehar 2 st bilar. Vissa har p-plats fast de inte har någon bil. Detta fortskrider än

idag. Byte av p-platser hyresgäster sinsemellan förekommer, vet ej huruvida detta är tydligt

och klart, då jag nu 6 år senare och många byten skett, fortfarande inte fått en närmre

parkering.

Har med jämna mellanrum och byten av ordförande bett att få veta vem som ansvarar för

p-lista, om det överhuvudtaget finns en, men upplever att jag blir mest runtskickad och inte

får svar.

Ännu nyligen har byten av p-platser skett, parkeringarjag vid detta laget borde ha första

tjing på har givits bort till nyinflyttade. Fortfarande har en del hyresgäster två p—platser trots
att det för ett år sedan hette att de som hade två skulle släppa en. Jag har påtalat för

vaktmästaren som inte kan ge tydliga svar.

Jag föreslår att det sätts en ansvarig för kö—lista till p-platser, att man noga går igenom och

tar tillbaka den extra p-plats många har, eller tar bortför den som har en men ingen bil. Vi

pendlare och bil-ägare ska väl rimligtvis ha första-tjing.

Att detfinns en tydlig kö-Iista där intresse inte går emellan och delar ut platser lite som en

tycker. Följa listan. Ansvarig för listan SKA följa listan.

MOTION nr 2: Häck-klippning längs parkering mot Vinstorpsvägen

Längs vår parkering har vi en häck som skiljer åt vår tomtgräns mot cykelbana och

busshållsplats.

Denna häck trimmas väldigt mycket, hålls väldigt låg.

Jag föreslår att man låter den växa sig högre, som såväl insynsskydd men även som skydd

för bilarna mot eventuella kast av diverse burkar ect från cykelbanan.Bilarna mot

Vinstorpsvägen står ganska oskyddat när det nu rör sig mycket folk i och med de nya

busslinjerna och busshållsplats.
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Lomma 20200104

Anna-Maria Hällberg

Vinstorpsvägen 24

m 4ch
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Motion om parkeringsplatser av Anna-Maria Hållberg

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Sedan 1 år tillbaka har vår vaktmästare tagit över ansvaret för p-plats fördelningen.

Tidigare har ordförande tagit hand om detta. All fördelning görs från anmälningslista.
Det betyder att den som är först på listan blir erbjuden den lediga p-platsen.

Gällande extra p-platser så kommer styrelsen att se över detta under slutet av 2020

början av 2021. Vi kommer att se över alla parkeringsplatser och kommer att införa
att en bostadsrättshavare bara får hyra 1 plats.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman
bifaller motionen.

Motion om häck-klippning av Ann-Maria Hällberg

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen kommer att be vaktmästaren att ej trimma häcken mot Vinstorpsvägen så
hårt från och med sommaren 2020.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman
bifaller motionen.
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Motion: Kompressor i cykelrummen.

Alla kan pumpa sina cykeldäck och barnvagnshjul.

Själv harjag alltid dåligt med luft i däcken närjag väl skall cykla.

Kommunens cykelpump för allmänheten nere i centrum fungerar oftast inte.

Cykelaffären vid stationen har bara sin cykelpump ute vid öppettider.

De nybyggda husen i centrum och i hamnen har alla en gemensam minikompressor
i

respektive cykelrum.

Skulle underlätta för alla om vi hade en gemensam kompressor i cykelrummen, så slipper vi

alla att ha egna cykelpumpar i våra privata förråd som oftast inte fungerar.

Mitt förslag är att föreningen köper in minikompressor och ställer i varje cykelrum,

prisexempel ca 500 kr på Biltema.

Om något är oklart med motionen, ta gärna kontakt med
mig.

2020-02—06

ZOCÅ/0 [""/"I
('#'/(1ng ,

"'x "

Bodil Lindström

Pilgatan 7

Lgh 87

22



Motion om kompressor i cykelrummen av Bodil Lindström

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen tycker att motionen är bra men vi tycker att installation av kompressor i

varje cykelrum kommer ej att fungera. Styrelsen anser att en kompressor kan t.ex.

placeras vid vaktmästarens gröna garage där alla medlemmar har tillgång till den.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman

avslår motionen.
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Motion till brf Magnolia, Lomma per 2020-02-24

Jag yrkar på att vår brf bygger ut sin elanläggning till trefas.

Dagens befintliga elanläggning är undermålig i proportion till dagens vitvaror.

Det är i dagsläge många av medlemmarna som renoverar sina lägenheter överlag

och köken i synnerhet, vilket torde göra denna motion till ett ärende som skyndsamt

utreds för att genomföras inom kort.

Trefas är att föredra för att undvika snedbelastning i elnätet, enligt tillfrågad behörig

elinstallatör.

Att delar av föreningens medlemmar redan dragit in trefas på egen bekostnad visar

på att behovet redan är etablerat.

Jag yrkar därför på att vår brf uppdaterar sin elanläggning till trefas inom kort.

/Annica Hansson

Lägenhet 154

Brf Magnolian

Lomma

Motion om elanläggning till trefas av Annica Hansson

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen kommer under 2020 se över utbyte av befintliga elcentraler som börjar bli
gamla, i våra byggnader. Vid byte av elcentralerna skall även trefas installation ses
över. Vi kommer även eventuellt förbereda för laddstolpar på ett antal

parkeringsplatser.

Styrelsen kan vid nuläget ej lösa detta för individuella lägenheter.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman
avslår motionen.
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Installation av fast bredband och kollektiv anslutning till fibernät

En stor del av våra medlemmar har idag någon form av bredbandsanslutning och ser

det som en självklarhet att ha tillgång till en snabb och effektiv internetuppkoppling.

TV-program, musik, filmer och andra tjänster som strömmas via bredbandet ställer

högre krav på en snabb och stabil internetuppkoppling.

Comhems billigaste bredbandstjänst kostar ca 250 kronor i månaden för 10 Mbit.

Genom att föreningens fastigheter blivit anslutna till fibernät har föreningen blivit

erbjuden så kallad kollektiv bredbandsuppkoppling med en hastighet på minst 100

Mbit både upp- och nedströms. Detta för en snitt månadskostnad på mellan 65 och

89 kronor per lägenhet beroende på leverantör och teknisk lösning.

Enligt telefonringning är de flesta som har kollektivt bredband anslutna till Bahnhof.

Totalt skulle detta alltså ge en snitt månadskostnad på mellan 76 — 98 kr, att jämföra
med Comhem som tar 399 kr/månad för motsvarande. För medlemmen som har

bredband idag är det en stor besparing samtidigt som det för alla är en investering i

sina lägenheter som ger mervärde vid en eventuell försäljning.

Fiberanslutna fastigheter ger även möjligheter till konkurrens (och pressade priser)

mot Comhem då leverantörerna även erbjuder tv via vanliga tv-uttaget (både analogt

och digitalt) med ett flexibelt utbud av kanaler. De erbjuder även möjlighet till 1000

Mbit uppkoppling (mot tillägg).

För föreningen innebär även ett fastighetsnät med framtida möjligheter såsom

tvättstugebokning på nätet, individuell mätning m.m.

Hoppas på ett beslut på att föreningen drar in fastighetsnät och ansluter sina

fastigheter och lägenheter kollektivt till bredband.

Med vänliga hälsningar

Lena Liene

Lgh 48
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Motion om installation av fast bredband och kollektiv anslutning till fibernät

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Idag kan föreningen erbjuda bostadsrättshavaren tre olika val när det gäller
internetleverantörer, dvs. Comhem, HSB Bolina med olika leverantörer och Telia via

telefonjack. Samtliga dessa operatörer har fiber indraget i fastigheterna. Detta ger
bostadsrättshavaren stor valfrihet när det gäller internetleverantörer. Varje

bostadsrättshavare skall själv kunna bestämma om man ska ansluta sig till internet

och hur stor kostnaden ska bli.

Styrelsen anser att vi ej skall ansluta samtliga bostadsrättshavare till ett och samma
bolag. Alla skall ha rätt att själva välja det de tycker är rätt för dem.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman
avslår motionen.
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ORDLISTA 
Förvaltningsberättelse 
Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information som 
lämnas i årsredovisningens övriga delar, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen talar bl a om 
vilka som haft uppdrag i föreningen, väsentliga händelser som har inträffat under det gångna räkenskapsåret 
och efter dess slut, förväntad framtida utveckling samt förslag till disposition av vinst eller förlust. Övriga 
delar av årsredovisningen är resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter som i siffror visar 
verksamheten. 
Resultaträkning 
Visar i sammandrag räkenskapsårets samtliga intäkter och kostnader. I resultaträkningen kan man utläsa 
vilken typ av intäkter och kostnader som förekommit under räkenskapsåret. Genom att intäkter och 
kostnader summeras visar resultaträkningen hur verksamheten har förändrat kapitalet, vilket kommer fram i 
posten ”årets resultat”. 
Intäkt 
En intäkt är en periodiserad inkomst, dvs. inkomst med hänsyn till den tidsperiod under vilken inkomsten 
har upparbetats eller blivit intjänad. 
Kostnader 
Värdet av de resurser som förbrukats, till skillnad från en utgift som avser anskaffning av resurser. Kostnad 
brukar definieras som en periodiserad utgift. 
Årets resultat 
Den sista raden i resultaträkningen som visar skillnaden mellan redovisade intäkter och kostnader. 
Motsvarande uppgift finns i balansräkningen i noten till rubriken ”Eget kapital”. 
Balansräkning 
Visar föreningens ekonomiska ställning på balansdagen, uttryckt i samtliga tillgångar, avsättningar och 
skulder samt eget kapital. 
Tillgång 
En tillgång är en resurs i form av byggnader, mark, aktier, likvida medel (kontanter) och dylikt som 
kontrolleras (ägs) av föreningen vid räkenskapsårets utgång till följd av inträffade händelser och som 
förväntas innebära ekonomiska eller andra fördelar i framtiden. 
Fordringar 
Fordringar delas upp på kortfristiga och långfristiga. Kortfristiga fordringar är fordringar som förfaller inom 
ett år. Motsatsen, långfristiga fordringar, utgör således fordringar som förfaller efter mer än ett år. 
Förutbetald kostnad och upplupen intäkt 
Utgifter som blivit fakturerade och bokförts under året men som avser kommande år. Sådana utgifter bokförs 
som fordran (förutbetalda kostnader) i bokslutet för att kostnadsföras först nästa år. Intäkt som avser räntor 
m.m. som härrör till räkenskapsåret men ännu ej bokförts. Exempel är intäktsräntor som ofta betalas ut vid 
årsskifte och då utgör en upplupen intäkt i balansräkningen för föreningar med brutet räkenskapsår. 
Anläggningstillgång 
Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Således är det avsikten med innehavet, och inte 
tillgångens natur, som är avgörande för klassificeringen av tillgången. Med stadigvarande avses, vad gäller 
maskiner, inventarier m.m., att tillgångens ekonomiska livslängd uppgår till lägst tre år. De viktigaste 
anläggningstillgångarna är föreningens byggnader och mark. 
Omsättningstillgång 
Med omsättningstillgång avses tillgång som inte är anläggningstillgång, dvs. inte är avsedd för 
stadigvarande bruk eller innehav. 
Avräkningskonto HSB Malmö 
Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel som förvaltas av HSB Malmö. HSB Malmö 
betalar ränta till bostadsrättsföreningen på dessa medel. 
Eget kapital 
Är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Om föreningens skulder är större än tillgångarna innebär det att 
eget kapital är negativt. 
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Avsättning 
Som avsättning upptas förpliktelser som är ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Detta 
till skillnad från poster som redovisas som skulder, som i princip är säkra med avseende på såväl belopp som 
tidpunkt för infriande. 
Fond för yttre underhåll 
Enligt normalstadgarna skall avsättning ske enligt antagen underhållsplan. Saknas underhållsplan skall 
avsättning ske med 0,3% av byggkostnaden för föreningens hus. 
Fond för inre underhåll 
Det framgår av stadgarna om fond för inre underhåll skall bildas. Fondbeloppet enligt balansräkningen 
utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodohavande. Specifikation av fondens 
fördelning på respektive lägenhet redovisas minst en gång om året till varje bostadsrättshavare. 
Skuld 
En skuld är en befintlig förpliktelse som förväntas föranleda ett utflöde av resurser. Förpliktelsen har sin 
grund i redan inträffade händelser. Skulder är i princip säkra till sitt belopp och tidpunkten för infriande, till 
skillnad från poster som redovisas som avsättningar. Skulder delas upp på kortfristiga och långfristiga. 
Kortfristiga skulder är skulder som förfaller inom ett år. Motsatsen, långfristiga skulder, utgör således 
skulder som förfaller efter mer än ett år. 
Upplupen kostnad och förutbetald intäkt 
Kostnad för t ex varor och tjänster som avser redovisningsperioden men där faktura ännu inte erhållits. Ett 
annat exempel är skuld till personalen för inarbetad semester. Sådana kostnader bokförs som upplupna 
kostnader i balansräkningen. Förutbetald intäkt är fakturering eller inbetalning som bokförts under året men 
som avser varor eller tjänster som ännu inte levererats. Beloppet bokförs som skuld i bokslutet för att 
intäktsföras kommande år. 
Ställda säkerheter 
Avser här de säkerheter, pantbrev/fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån. 
Ansvarsförbindelser 
Förpliktelser – som t ex borgensförbindelse eller avtalsenligt åtagande (föreningsavgäld) – som inte 
redovisas som skuld eller avsättning men som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 
ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Det kan också vara möjliga förpliktelser, dvs. det 
är osäkert om det förekommer en förpliktelse eller ej. 
Föreningsavgäld 
För att tillgodose nödvändig kapitalbildning inom HSB-föreningen skall bostadsrättsföreningen erlägga 
avgäld enligt avtal. Avgälden utgår med sammanlagt 2,5% av produktionskostnaden för föreningens hus och 
erläggs under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld redovisas under ansvarsförbindelser. 
Balansomslutning 
Är summan på vardera sidan av en balansräkning. Tillgångs- och skuldsidans summor är lika stora. 
Noter 
Innehåller upplysningar som är relevant för förståelsen av balans- och resultaträkningen. Noterna innehåller 
uppgifter om taxeringsvärden, anläggningstillgångar, förändring av eget kapital, medelantal anställda m m 
Räkenskapsår 
Är den period som en årsredovisning omfattar och utgörs normalt av 12 månader. Om räkenskapsåret inte 
motsvarar kalenderåret, föreligger ett s.k. brutet räkenskapsår. 
Periodisering 
Fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnad) eller då prestationen 
utförts (intäkt). Syfte med periodiseringen är att beräkna ett ekonomiskt resultat för redovisningsperioden. 
Kassaflödesanalys 
Innehåller upplysningar om föreningens in-och utbetalningar under en bokslutsperiod. Betalningarna hänförs 
till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. Uppdelningen av kassaflödet 
i kategorier skall ger information för bedömning av respektive in och utbetalningar och därmed 
likviditetssituation för föreningen. 
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Egna anteckningar.





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årsredovisningen är framställd av HSB Malmö i samarbete med bostadsrättsföreningen, enligt tecknat 
förvaltningsavtal med bostadsrättsföreningens styrelse. 
HSB Malmö bistår bostadsrättsföreningar – även andra än HSB bostadsrättsföreningar – och fastighetsbolag 
med heltäckande ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning genom bl a löpande bokföring, 
upprättande av årsredovisning, långtidskalkyl, årsbudget, likviditetsbudget och underhållsplan enligt Repab. 
HSB Malmö ek för, HSB Turning Torso, 211 15 Malmö, tfn 010 - 442 30 00. 


